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KATA PENGANTAR 

  Puja dan puji syukur akan selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT  atas rahmat 

dan berkah-Nya yang selalu menyertai sampai pada saat penulis menyelesaikan tugas akhir 

ini. Tugas Akhir dengan judul “Analisis Waste Besi Beton Pada Proyek High Rise 

Building (Studi Kasus: Proyek Apartemen Breeze Tower Bintaro)” ini disusun sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. 

  Penulisan tugas akhir ini merupakan sarana untuk menerapkan teori-teori yang 

telah diberikan baik selama kegiatan kuliah maupun apa yang didapatkan dari luar. 

Dalam hal ini adalah contoh penerapan dalam hal manajemen konstruksi, khususnya 

mengenai Management Watse besi beton. Dengan penyusunan tugas akhir ini penulis 

dapat merasakan dan mendapatkan manfaat yang sangat besar karena dapat memahami 

lebih. 

  Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, dan 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 

membantu serta memberikan dukungan, bimbingan, dorongan dan motivasi sehingga 

tugas ini dapat terselesaikan dengan baik : 

1. Acep Hidayat, ST. MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

2. Ir. Mawardi Amin, MT., selaku dosen pembimbing tugas akhir Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Para pakar yang telah memberikan arahan dan pentunjuk melalui pengetahuan 

dan pengalamannya di dalam penelitian ini. 
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4. Orang tua dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan 

memberikan motivasi  bagi saya. 

5. Yulia Jariah D.M. istri tercinta yang selalu ada dan memberikan semangat untuk 

dapat mendapatkan meraih cita-cita kita. 

6. Rekan – rekan Team Breeze Tower Bintaro yang selalu membantu dan 

memberikan inspirasi bagi penulis. 

7. Rekan – rekan mahasiswa teknik sipil kelas karyawan angkatan 30 Universitas 

Mercu Buana Jakarta yang selalu mendorong dan memberikan inspirasi bagi 

penulis. 

8. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas akhir ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari banyak kesalahan baik yang disengaja atau tidak dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini, untuk itu sekiranya penulis meminta maaf kepada 

segenap pembaca Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan  kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

 

Jakarta, 04 Agustus 2018 

 

         Gilang Ardyansyah 
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